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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp,  

Onderwerp:  Toetreding gemeente Lisse tot 

Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst West-Holland 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met toetreding van de gemeente Lisse met ingang van 1 juni 2012 tot 
de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland 

2. Aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland de bevoegdheid te 
verlenen om van de voornoemde datum af te wijken en een nieuwe datum vast te 
stellen 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De gemeente Lisse wil toetreden tot de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst West-Holland. Om dit mogelijk te maken, zullen de bij de 

Omgevingsdienst aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland afzonderlijk 

moeten besluiten dat de gemeente Lisse per 1 juni 2012 toe kan treden tot de 

gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst. 

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Op dit moment voert de Omgevingsdienst al een aantal milieutaken voor de 

gemeente Lisse uit. De gemeente heeft echter te kennen gegeven om alle 

milieutaken over te hevelen naar de Omgevingsdienst. 

  

1.c Samenhang beleidsvelden 

De Omgevingsdienst West-Holland voert voor onze gemeente alle milieutaken uit en 

is hiermee onze milieuafdeling. Naast Leiderdorp maken nog tien gemeenten deel 

uit van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is de provincie Zuid-Holland per 

1 januari 2012 toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. De taken van de 

provincie komen over per 1 juli 2012. Dit houdt verband met de vorming van de 

Regionale Uitvoeringsdiensten. 
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De gemeente Lisse is door toetreding tot de Omgevingsdienst geen “contractgemeente” 

meer, maar wordt een “deelnemende gemeente”. Er blijven hiermee nog vier 

contractgemeenten over die een aantal taken door de Omgevingsdienst laten uitvoeren, te 

weten Katwijk, Noordwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten. 

 

2 Beoogd effect 

De toetreding van de gemeente Lisse tot de Omgevingsdienst West-Holland mogelijk te 

maken 

 

3 Argumenten 

1.1 De gemeente Lisse toe te laten treden als deelnemer aan de gemeenschappelijke 

regeling 

De gemeente Lisse heeft aangegeven om alle milieutaken uit te willen laten voeren door 

de Omgevingsdienst. Dit betekent ook dat de ambtenaren van de gemeente Lisse belast 

met milieutaken worden overgeheveld naar de Omgevingsdienst (“mens volgt taak”). Om 

deze toetreding mogelijk te maken dienen de deelnemende gemeenten hierover te 

besluiten. Hiertoe is een raadsbesluit noodzakelijk. 

Het dagelijks en algemeen bestuur van de Omgevingsdienst hebben reeds ingestemd met 

de toetreding.  

 

2.1 Het bespoedigen van het besluitvormingsproces in geval toetreding per 1 juni 2012 

onverhoopt niet lukt 

Het uitgangspunt is dat de formele toetreding plaatsvindt op 1 juni 2012. Mocht dit 

onverhoopt niet mogelijk zijn, dan is het dagelijks bestuur gerechtigd een nieuwe datum 

vast te stellen. Dit om te voorkomen dat alleen voor het wijzigen van de datum van 

toetreden opnieuw een uitgebreide besluitronde nodig is. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

geen 
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5 Milieu 

nvt 
 

6 Communicatie en participatie 

nvt 
 

7 Kosten, baten en dekking 

De begroting van de Omgevingsdienst West-Holland is leidend in deze. Toetreding van de 

gemeente Lisse heeft op dit moment geen financiële gevolgen.  

 

8 Evaluatie 

nvt 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  


